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A presente propositura visa ampliar a integração da comunidade paulistana com os 

imigrantes coreanos, bem como os já filhos desta Pátria, que hoje se concentram na cidade de 
São Paulo, no bairro do Bom Retiro, e atuam em 70% das lojas do comércio, através do 
estreitamento desta convivência participativa. 

Esta chegada se deu a partir dos anos 60, embasada no trabalho inegável e notório, 
fortalecendo os laços entre os povos, em muitos segmentos, propiciando integrar e contribuir 
para a formação sócio-político cultural, com política organizativa e empreendedora, onde cada 
família procurava ampliar o pequeno capital de que dispunha, no menor prazo possível. 

Este engajamento veio associado à capacidade de articular esta inserção na nova 
Nação, especialmente na cidade de São Paulo, mecanismos fundamentais para a rápida 
mobilidade sócio- econômica. 

O ramo que se estabeleceram, é o que sempre alimentou a região do Bom Retiro, suas 
lojas, as quais foram compradas de imigrantes judeus, que até o início dos anos 70 dominaram 
o comércio da região. 

A partir daí, as lojas das confecções coreanas, voltadas para a moda feminina mais 
sofisticada, ali se fixaram, fazendo com que a comunidade mudasse para este local, a sua 
residência. 

Com a instalação das lojas e fábricas e as ofertas de artigos altamente competitivos, a 
região passou a atrair cada vez mais comerciantes e consumidores que o transformaram numa 
referência no segmento vestuário. 

A vida comunitária associada com as atividades diversas, resultou na criação de vários 
segmentos de cunho cultural, religioso, esportivo, ou representativo. 

Destacamos entre muitas entidades, a Escola Polilogos, no bairro do Bom Retiro, 
construída com recursos da comunidade e do governo coreano, aberta a brasileiros e 
coreanos, oferecendo o ensino fundamental em dois idiomas. 

Ressaltamos ainda, outros serviços e estabelecimentos, nesse espaço que acolheu e 
foi transformado, com os melhoramentos que esta comunidade promissora implantou, além do 
ramo de confecção e típica culinária, elencamos: 

- Associação Coreana de Educação. 

- Associação Esportiva Brasil Coreia. 

- Centro Cultural Coreano no Brasil. 

- Associação Coreana de Golf. 

- Centro Cultural Hallyu. 

- Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Coreia. 

- Jornal Coreano News Nammiro. 

- Jornal Coreano Hoje. 

- Igreja Adventista Coreana Newstart (Sétimo Dia)... entre outros. 



Sendo assim, há de se evidenciar que o Bairro do Bom Retiro, está marcado na história 
dos sul-coreanos, descrito como Polo Cultural das Tradições Coreanas. 

Em consequência de todo o exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares, a fim de 
concretizar este encaminhamento, mediante a aprovação deste Projeto de Lei, resgate da 
memória desta comunidade que tanto edifica a história da cidade de São Paulo. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/06/2018, p. 71 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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